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Szarvas, 1915. október hó

SZERKESZTŐSÉG :
Belicey-út 9 szám, hová a lap szellemi
részét illető közlemények küldendők.
Kéziratot a szerkesztőség nem ad vissza.
Nyiittérhen egy sör közlési dija 50 f .

XXVI. évfolyam

Társadalmi

és szépirodalmi

FELELŐS SZERKESZTŐ:

T e g n a p délután — nyirkos, szomorú októberi délután — nyilallott
szívembe a bánatos hír: gyorsan távozó
ifjúságom legszebb napjainak osztályostársa, hűséges, kedves régi barátom,
Sámuel Viktor nincs többé, meghalt,
minden szépért lelkesedő, nemes szíve
nagyon, nagyon elfáradt ebben e világot rázó viharban s örökre megnyugodott egy katonai kórházágyon.
Valamikor — az első dalok, első
lángolások, naivul mindent merő ambíciók idején — együtt csináltunk egy
irodalmi újságot, az én első és valószínűleg utolsó újságomat, kevés pénzzel, de sok-sok bizakodással és teli
igaz áhítattal. Megértő, baráti szeretettel állt mellém, mikor annak a kis lapnak — a Kritikának — ötletét felvetettem előtte s — ami hovatovább már
csak a legendákban fog élni — áldozatokat, nehéz és súlyos áldozatokat
hozott lelke gyöngéd szerelméért —
az irodalomért. Az első újságomat
mennyi reménységgel indítottuk útnak
és az utolsóhoz mennyi csalódás árán
jutottunk el — együtt. Elválaszthatatlanul él bennem ez az emlék az ő
okos, csendesen rajongó, úri egyéniségéről — s most fájdalmas megilletődöttséggel intek feléje búcsút, ki
visszament az elhagyott ifjúságba, az
örökké tartó álmodás csendes orszá, gába. Szép, pompázó, tüzes szavakból
szeretném fonni a koszorút a homlokára, de minden szó hidegnek tetszik,
amely megsajduló érzésemnek hangot
adhatna. Egy kézszorítás mindennél
többet mondhatna, de már nincs itt
az a becsületes, férfias kéz, amely fölérezné és viszonozná a néma üdvözlést
Viktor, barátom, másik harc hívott
el és te ott is megállottad helyedet —
halálig. Mégis, hiszen együtt indultunk,
miért lettél hűtlen hozzám, nem kellett
volna, nem lett volna szabad itt hagyengem — egyedül.
T a l á n még meghallod utánad kiálszavam: isten véled, a viszontlátásra!
KÁRPÁTI AURÉL.

hetilap

KRECSMÄRIK ENDRE

Dr. Sámuel Viktor született Szarvason,
1883 máj. 8.-án. Középiskoláit a szarvasi ág.
h. ev. főgimnáziumban, jogi tanulmányait a
kolozsvári egyetemen végezte. 21 éves korában doktor, 24 éves korában ügyvéd. Irodáját szülővárosában nyitja meg, melyet egy év
i
után Budapestre helyez át. Fényes jogászi
elme, pompás judicium, elegáns előadó,
elmés, merész és simulékony. De más oldalról is nemes talentum, A fővárosban megismerkedik a magyar szépirodalom egyik legművészibb és legfinomabb hangú, fiatal írójával Kárpáti Auréllal, kivel megcsinálják a
„Kritika" c. irodalmi Újságot, Amatéur-versíró, de ő még annak sem tartja magát; célja
csak a megcsinálás gyönyörűsége, mégis amit
megalkot, azt a fővárosi lapok is szívesen
hozzák, köztük a ^HS*"- : AUqviS név alatt.
Nagy concepcióju férfi, ki szereti az életet,
szereti az embereket, szereti a művészetet,
ki fölényesen s örökösen az életre készülődik, utóbbi időben Budapest tiszti alügyészi
állására pályázik, melyet elnyerni sok 'reménye
volt, amikor — ezt az etapeotát kell ugrania
— a háború őt is a küzdők sorába állítja.
Hat heti kiképzés után megy ki a harctérre,
hol önként a legveszélyesebb feladatokra vállalkozik, hosszú front-harcok után gránát
okozta földomlás maga alá temeti. Visszakerül
ezredéhez, de fel sem épül s már egészségest jelent; ez a lépése elragadólag hat
ezredesére, ki őt azonnal iskolába vezényli,
honnan szeptemberben
hadapródjelöltként
kerül ki. Önként másodszor jelentkezik a
marsba, de megviselt szervezetével ujabb
betegségbe esik* Napok óta tartó lázzal okh
2,-án az eperjesi csapatkórházba kerül, ahol
még okt. 8.-án délelőtt ő maga sem veszi
észre, hogy a halál már ött settenkedik körülötte; még aznap eszméletlen állapotba jut,
melyből nem volt több ébredés s f. hó 13.-án
este V2IO órakor az aznap odaérkezett két
katona öcsének jelenlétében ifjú szive örökre
megszűnt dobogni. Hozzátartozói az eperjesi
temetőben helyezték ideiglenesen nyugalomra,
míg haza, Szarvasra szállítják. Katonai temetésén jelen volt egész Eperjes város, a polgármester, a katonai tisztikar, az eperjesi
ügyvédi kamara.
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KIADÓHIVATAL:
Belicey-üt 9 szám, hová az előfizetési
• • és a hirdetési pénzek küldendők. ••
Előfizetés: Egész vre 8 K, félévre 4
K, negyedévre 2 K, Egyes szám 20 f .

Audiatur et altera pars.
Vettük a következő levelet:

Tekintetes Szerkesztő

Uri"

Becses lapjának f. hó 17 iki számában
„Hosszú kéz" címen egy tévedésen alapuló
és megtévesztésre alkalmas cikk jelent meg.
Mivel az iskolák ügye közérdek, engedje
meg, hogy a dologra nézve a következő
tényeket közöljem minden további megjegyzés nélkül.
A IV. kerületi róm. kath. vegyes iskola
a közelében lakó szegény katholikus gyermekek érdekében épült, hogy ne kelljen onnan
a piactérre bejámíok s ne idézzenek elő a
piactéri iskolákban túlzsúfoltságot. Miután
azelmult iskolai évben több gyermek nem
járt iskolába, mert a szülők az ottani tanítónő
keze alá nem akarták adni, a piactéri iskolában pedig nem fértek, a mostani iskolai
év elején az uj plébános a templomban 3
izben hirdette, líogy minden gyermeket oda
Írassanak, amelyik iskolához legközelebb Iáknak, de beiskolázatlanul ne hagyják gyermekeiket.. Megnyugtatásul kihi.Hsííe, hogy maga
jár hitoktatásra minden iskolába s igy mindenül látni fogja, mi történik. Erre 28 krakói
(köztük csak 3 cigány) gyermek szülője megjelent a plébános előtt, s kijelentették, hogy
mig ez a tanítónő van ott az iskolában,
oda nem adják a gyermeküket, inkább azokat nem járatják sehová. Voif, aki hithagyással
fenyegetőzött, ha a belső iskolába nem adhatja a gyermekét, több újból nem iratta be,
sehova iskolába.
Miután, az iskola a hívekért és a gyermekekért van, a plébános kénytelen volt a
dologról jelentést tenni a Főhatóságnál,
mely erre jóindulatu levélben ezt irta a tanítónőnek: „Mielőtt a fegyelmi eljárást megindítanám, atyai jóakarattal figyelmeztetem
arra, hogy helyzete Szarvason immár tarthatatlan, vegye ezt megfontolóra és kövesse
azon jóindulatu tanácsomat, hogy ne tegye
ki magát egy ujabb fegyelmi eljárásnak;
távozzék önként Szarvasról, akár ugy, hogy
alkalmas cserét csinál más tanítónővel, akár
ugy, hogy másfelé pályázik; az Egyházmegyei Hatóság már csak magasabb érdekek
védelme szempontból is segítségére lesz,
hogy másut kapjon állást".
Ezek a tények. Sapienti sat.
Szerkesztő urnák tisztelője
egy katholikus/'

— Kitüntetett hősök. Községünk két
derék szülöttjét szép kitüntetés érte. Kitűnő
harctéri szolgálatukért Dérczy Antal főhadnagygyá s Simkovics
Pál orvosnövendék
pedig kadétté léptek elő.
— fl reformáció emlékünnepe. Községünk
lutheránus hivői s az intézetek lutheránus
növendékei a jövő vasárnap ünneplik a reformáció évfordulóját Az ünnepély az uj-templomban lesz. A szent beszédet Bartös Pál
ev. lelkész tartja, mig a főgimnáziumi és a
tanítóképzői ifusági dalkar külön-külön énekszámmal fognak közreműködni.
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IFJ. H R V I A R P A H I

|

Egy szép reményekre jogosító
szülöttünk, ifj. Haviár Dani békési t. szolgabíró, a cs( és kir.
10. huszárezred zászlósa halálának
hire jutott el hozzánk. Még a télen
arról értesítették mélyen lesújtott
édes atyját, hogy 1915. febr, 28-án
az északi harctéren a galíciai Babin község hátárában hősi küzdelem után orosz fogságba került.
Azóta egy sor Írás sem érkezvén
tőle, hozzátartozói rosszat sejtettek. S a sejtés igaznak bizonyult. Hiteles adatok alapján történt exhumálás révén az eltemetett halottak között őt is felismerték. Szemtanuk leírása szerint haláltmegvető bátorsággal szállott
szembe néhány emberével
a
túlnyomó erővel szemben. Meg
nem adta magát, inkább életét
áldozta, fel. A magyar ifjú legendás hősiessége ujult fel az ő nemes példaadásában. Mélyen szomorodott, nagynevű atyjának örök
büszkesége lehet, hogy fia példás
hősiességgel halt meg. Tetemét
ma 24.-én délután 7*3 órakor
helyezik örök nyugalomra az ev.
ó-temetőben. Áldott legyen az a
föld, mely nyugalmat ad a dicső
Halált halt hős férfi porló ham1
vainak 1
— Pro patria. Mély jiiegilletődéssel értesülünk ami szarvasi
pedagógusaink "testülete egyik kiváló, értékes tagjának hősi haláláról. hjirtossy
József községi
igazgató-tanítónk, ki a kötelességtudás, az odaadó, fáradhatatlan
munkálkodás példányképe volt s
ki az ő szelíd, csupa emberszeretettel telitett lelkével mesze kimagaslott a tülekedő emberek lármás forgatagából, az északi harctéren hősi halált halt. Sok árvát
s teljesen megtört szívű, Hűséges
jó feleséget hagyott hátra s mélységes bánatot azok szivében is,
kik ugy tudták becsülni s szeretni nemes lelkéért, A jó isten
adjon zavartalan, örök nyugalmat
elpihent teste számára, Áldás hamvaira 1
— Lelkészválasztás készül
Orosházán, hol az egyházmegye
esperese okt. 19-én egyházi képviseleti gyűlést tártottj níelyen határozatba ment, hogy a meghívás
mellőzésével az állást pályázati hir-

detmény utján fogja betölteni, A
pályázati kérvények benyújtásának határnapja a f. évi november 14-ike, azután következik a
— Képviselőtestületi határozat. Kondoros község képviselőtestülete a drágasági pótlékot megszavazta 15%-ban a községi tanítóknak is. Ugyanezen gyűlésen
tO.OOO koronát szavazott a képviselőtestület a Iíl-ik hadi kölcsönre. A kárpáti pusztulás elintézésére pedig 1000 koronát adományozott. Valóban nemes intézkedés.
— Mi lesz velünk ? A !kÖ
günkbe internált idegenek ujabb
bajt zúdítottak az élelmi cikkek
képtelen uzsorájával agyonnyomoritott lakosság nyakába. Azon
a cimen, hogy a hozzánk helyezett szerbek úgyis megveszik a
tejet, ami lelketlen mamicskáink a
tej literjét 40 fillérre csapták fel..
Hihetetlen dolog, hogy a hatóság
ennyire tehetetlen legyen ilyen
példátlan szipolyozással szemben ?
— Csizmauzsora. Békéscsabán
egy cipőkereskedő egy pár boxcsizmáért 140 koronát s egypár
közönséges csizmáért 90 koronát
fizettetett. A példátlan uzsora miatt bíróság elé viszik az ipsét s
eljáratják vele a ¿Kállai-kettőst",
zene nélkül.
—. f^oyai Bloskop megnyitó
mozielőadása okt. 3 án lesz az
„Árpád" dísztermében. 31-én nagy
szenzációs hadifölvétel. (Utolsó
pihenő).
— Katonahangverseny, A beteg katonák javára s a, íjtfjdan
felépítendő kárpáti „Szarva.sfalva" részére lelkes katonák ma
este 8 órakor a községi színkörben (hűvös lesz ám ott vitéz urak
nekünk nyavalyás civileknek ?)
hangversenyt rendeznek, melyről
falragaszok tájékoztatják a közönséget. A nemes célra való tekintettel, a legmelegebb pártfogást érdemlik.
— Egy szövetkezet a lll-lk hadikölcsönre. A kondorosi fogyasztási és értékesítő szövetkezet a
III-ik hadikölcsönre 5000 koronát
jegyzett. A nemes áldozatkészség
követésre méltó.
— Honnan s hova? Szerkesztőnknek ily cimü müve, mely saját illusztrációival lesz ellátva, a
jövő vasárnap fog megjelenni, a
már ismertetett tartalommal.
— Értesítés. Helyszűke miatt
lapunk sok aktuális közleményét
a legközelebbi számban hozzuk,

- Haviár pániéi ujabb sikere.
Közéletünk kimagasló egyéneit ne
akarjuk itthon ismerni meg. bokaknak inkább rosszul, mint jól
felfogott érdeke azt kivánja, hogy
közéletünk jeleseit minél kevesebbet érőknek tüntessék fel, sajnos, anélkül, hogy a kicsinyitők
kicsinysége csak egy parányit is
emelkednék értékben az érdemesek lebecsülése'által. Mi ha Haviár Dánielt akarjuk ismerni, Budapestre kell mennünk s pl. egy
bányakerületi gyűlésen kell meggyőződnünk arról, hogy országos
nevü vezéremberek, előkelő méltóságok csoportosulnak köréje,
mikor véleményének
súlyáról,
bölcs Ítéletének helyességéről van
szó. Mint megbízható forrásból
értesülünk, a „Körös—Tisza—Maros- közi ármen tesitő
társulat",
mely Békés—Szolnok— Os.ongrádés Csanád vármegyék s Szeged
és Hódmezővásárhely törvényhatósági joggal felruházott városok területen fontos közgazdasági
hivatást tölt be, e hó 19-én Hódmezővásárhelyt évi rendes közgyűlését tartotta s ezen Haviár
Danit több mint hétszáz szavazattal, egyhangúlag, újból alelnökének és központi választmányi
tagnak választotta. A?; őt környező
eme nagyrabecsülésre és népszerűségre s nagy tekintélyének s
értékének eme tüntető elismerésére büszke lehet minden érdemes
embert becsülni tudó szarvasi
polgár.
— A s z a r v a s i ev. e g y h á z
a harmadik hadikölcsönre.
jóleső örömmel vesszük a szarvasi
ev, egyháznak ama nemes, hazafias áldozatkészségétj hogy az
egyháztanács legutóbbi
ülésén
Piliszky János ev. tanító, egyházközségi jegyző indítványára
egyhangúlag 20.000 koronát szavazott meg a harmadik hadi kölcsönre s ezzel összesen 40.000
koronát fordított e nemes célra,
Igaz elismerés illeti e dicséretes
áldozatkészségért.
— A ^csecsemő elválasztása
gyakran " igen sok nehézséggel
jár és éppen ezért az anyának
melegen
ajánlható, hogy kis
gyermekének az elválasztás kezdetén szopóüvegben naponta egyszer, csak is vízzel felforralni, egy
kis Nestlé-lisztet nyújtson. Lassanként aztán két, három sőt
több ily étkezést is adhat, mire
az elválasztás minden nehézség
nélkül megtörténik, a gyermek
szépen fejlődik és gyönyörűen
gyarapszik. — Próbadobozokat
•díjtalanul küld a Henri Nestlé
cég, Wien, L, Biberstrassé 64. e.

191 Öv október 24.

¿fa

—* A tábori csomagposta
számos
postahivatalnál megnyílt, Mindazoknak,
kik a csomagolással nem akarnak sokat
fáradni és a postahivatalnál a várakozással nem akarnak sok időt eltölteni,
figyelmébe ajánljuk Dr. Keleti és Murányi
újpesti cégnek mai aktuális hirdetését.

— A tábori postai áruminták
az eddigi feltételek mellett a 12.,
15., 19,, 30., 33., 52., 57., 85.,
111., 112., 127.,
501,, 502 és 503 számú tábori
postákhoz is küldhetők. Azonkívül a 11,, 39., 51., 149., 186.
számú tábori postákon kivül még
a 125 és 169 számú tábori postákhoz is lehet állandóan magán
csomagot küldeni az ismert feltételek mellett.

Gazdaságtan
az elemiiskolák
részére. A „Luther-társaság" megbízásából lapunk szerkesztője gazdaságtani
tankönyvet irt az elemi iskolák számára.
Az egyetemes tanügyi bizottság jóváhagyása után, a kultuszminiszter is engedélyezte 93,901. sz. alatt az őszes hazai elemiiskolák szániára. A hivatalos
bírálat elismerőleg nyilatkozik a ta'rikönyvirás terén haladast jelentő s a
szakszerűség szempontjából kifogástalan tankönyvről.

Kimondhatatlan fájdalommal jelentjük, hogy a legjobb férj, a legszeretőbb fiú, testvér és jó rokon

D r . S á m u e l IDiltfor
fővárosi ügyvéd,
közös gyalogezredben hadapródjelölt
az északi harcokban való részvétel
után kapott betegség következtében
szép életének 32-ik, boldog házasságának 5-ik évében, £ hó 13.-án az
eperjesi csapatkórházban elhunyt
Drága testét f, hó 15-éri d. u. 3
órakor az eperjesi izr* sirkertben
a részére adományozott díszsírban
ideiglenesen helyeztük el, inig haza,
Szarvasra szállítjuk.
Fényes tehetség, nagyon
szerető
sziv szálit veted oly korai sírba.
Isten veled, isten veled kedves 16
Viktorunk.
Szarvas, 1915 október 18.
Öüv, dr* SÁMUEL V1KTORNÉ szül. FEHÉR
MÁRIA f e l e s t e . Özv. SÁMUEL ÁDOLFNÉ
édes anyja. SÁMUEL LÁSZLÓ főhadnagy,
dr. SÁMUEL KÁROLY liadtörikénto^ dr,
SÁMUEL ANDOR zászlós, SÁMUEL JOLÁN
FÖLDES EMILNÉ, SÁMUEL ELLA testvérei,
SÁMUEL LÁSZLÓKÉ sógofiiójo. FÖLDES
EMIL iiadiöiilcéníes, dr. FEHÉR ISTVÁN
hadnagy, sógorai.

NIRPETMÉNY
rtesitjük mindazon t. ügyfeleinket,-kik az 1915. évi 6%-ds és 5'/2°/o-os ni agy. kir. állami járadékkölcsönre (II. hadikölcsönre) nálunk jegyzést teljesítettek, hogy annak idején nyert „ Elismervény í( -eik immár

becserélhetők; mivégre a délutáni

órákban is-1. ügyfeleink rendelkezésére állunk.

Egyben közhírré tesszük, hogy jegyzéseket a

O

vas,

a délelőtti ó r á k b a l )
Ve&ZfiQli á t .

. október 8.
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13179/915. ikt sz.
Szarvas nagyközség elöljáróságától,

HirdetfQcoy.
Szarvas nagyközség elöljárósága
felhívja az 1873. 1874. és 1875.
években született s a népfölkelő
bemutató illetve ufó bemutató
szemlén alkalmasnak talált, valamint az 1872. 1873; 1874. évi
születést! vagy ennél fiatalabb és
katonailag kiképzett A. alosztálya népfölkelésre kötelezetteket,
vagy a honvédelmi miniszter urnák 14500/915-18 eln. számú
rendelete alapján a népfölkeiő
igazolványi lapon feltüntetett honvéd vagy honvédkiegészitő parancsnoksághoz Gyulára tartoznak 1915. évi november hó 3-áig
bevonulni.
Azon népfölkelésre kötelezettek,
kik népfölkelési ig. lapjaik szerint Újvidékre vonulnának be, figyelmeztetnek, hogy ha a közös
hadsereghez osztattak be, Pécsre
vonulnak be, az oda áthelyezett
cs. és kir. kiegészítő parancsnoksághoz, a honvédséghez beosztottak pedig Újvidék helyett
Szabadkára a 6. gyalogezred pótzászlóaljához kötelesek bevonulni.
A népföíkelésre kötelezettek a bevonulási napon az illetékes kiegészítő parancsnokságnál legkésőbb délelőtt 11 óráig jelentkezni
tartoznak, a később jelentkezők
szigorúan megbüntettetnek.
Az 1897. évben született Bosznia—Hercegovinái
tartózkodásu
népfölkelésre kötelezettek is 1915.
évi november hó 3-áig kötelesek
bevonulni az illetékes kiegészítő
parancsnoksághoz.
A hivatásos gőz- Vagy motoreke gépészek és fűtők tényleges
szolgálatra való bevonulásuk, ha
ezt a községi etőljáróságnál kérelmezik, 1915. évi november hó
30-áig elhalasztható.
Bevonulni kötelesek magukkal
vinni meleg téli alsó- és felső ruhát, meleg pokrócot, két napi
élelmet, evőeszközt, tisztító eszközt meleg erős lábbelit.
A ki ezen behivási parancsnak
eleget nem tesz, a törvény értelmében szigorúan meg lesz büntetve.
Szarvason, 1915 október 21-én.
» i •»
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VIDÉKEN LAKÓ

kik a helybeli

jól vannak tájékozva,
radság
megint lehet katonáinknak lysoformot, lysoform-szappant és fodormentalysoformszájvizeí küldeni.

diszkrét

nélkül
és

100 gr.-os üveg lysoform ára
Lysoform-szappan darabja
Fodormenta-Iysoform üvegje

K —.90
K 1.20
K 1.60

Hogy azonban bárki fáradság nélkül nagyobb mennyiségben is
küldhessen lysoform gyártmányokat tábori postahivatalhoz, külön 5 kilós
csomagolást vezettünk be.

annak szállítunk erős faládikába jól becsomagolva, bérmentve, 10 darab lysoformszappant 5 üveg lysoformot/ 2 üveg fodormenta-iysoformszájvizet, 1 körömkefét; továbbá mellékelünk egy érdékes könyvecskét,
melyben a fertőtlenítés könnyen érthető módon le van írva és egy „Kolera elleni védekezés" című füzetet. Fenti mennyiség egy személynek 4
hónapra elegendő.

Fontos, hogy a katona címét, kinek a rendelő a csomagot küldeni kívánja, a legnagyobb pontossággal,
olvashatóan közöljék velünk a postautalvány
hátlapján,
úgyszintén kéljük azt is megirni, hogy magyar, német vagy cseh
nyelvű használati utasítást mellékeljünk a csomaghoz.

fá-

juthatnak
tisztességes

Számos levél igazolja nekünk, hogy s lysoform-készítmények igazán nélkülözhetetlenek a fronton, ha tisztaságról vagy fertőtlenítésről
van szó. Lysoform-gyártmányaink az egész országban minden drogériában és gyógyszertárban egyforma áron kaphatók. Vásárlásnál vigyázzunk az eredeti csomaglásra és a védjegyre.

E-,
BUDAPEST, Futó-utca 38. sz.
2—2

kik bármilyen hangszeren tanulni
óhajtanának, forduljanak teljes
bizalommal hozzám. Rövid idő
alatt igen szép eredmény. Meghívás levelező-lap utján is eszközölhető. Házhoz órákat adni
szívesen megyek bármely Időben.
Tisztelettel : Gaál Károly

ég M p y i
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karmester.

Vegyészeti gtjáí,

Lakásom ; II., Arany János-u. 228.
2
(Rómer János-féle ház)

LEGNAGYOBB NYEREMÉNY SZERENCSÉS
ESETBEN EGY MILLIÓ
MÁRKA

A

NYEREMÉNYEKÉRT

AZ ÁLLAM ÁLL JÖT.

szappan
a Hamburg állam által garantál t nyeremény sorstáték biztos esélyeiben,

melyen

13 millió 731.000 Márkát
sorsolnak ki.
A magas kormány legújabb határozata értelmében a sorsjáték tőkeemelés
által jelentékenyen előnyös változáson ment keresztül úgyannyira, hogy majdnem minden nyeremény eredeti értékének 40 százalékával emelkedett, miáltal a legértékesebb nyereménykiállitások tekintetében a világon egyedül áll.
Az eddigi elérhető legnagyobb nyeremény, mely 600.000 Márka volt most

ECrsr

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

HirdetvQfoy
A járási főszolgabíró tir 7277/
915 sz rendelete alapján közhírré
teszi az elöljáróság, hogy a bécsi
közös központi tudósító iroda személyazonossági osztálya az ismeretlen katonai hullák és a hadsereg kíséretében elhalt ismeretlen polgári személyekről készített
fényképcsoportökat hozzávaló leírással együtt közzététel végett
időközönkint megfogja küldeni. A
fényképtáblázatok I. csoportjának
I. példánya a személy leírások
német és magyar szövegű példányával a szarvasi járás főszolgabírói hivatalában a hivatalos
órak alatt megtekinthetők,
Felhivatnak mindazon érdekeltek, kik hozzátartozóikról mit
sem tudnak és azok iránt érdeklődnek, hogy a fényképcsoportok
megvizsgálása végett a hivatalos
órák alatt a főszolgabírói hivatalban jelentkezzenek.
Szarvason, 1915 október 14-én.
Elöljáróság.

egyénekről

n^xiLíijic)

Az esetleges főnyeremények, jutalmak és nyeremények következőképen oszlanak meg.

*íwvv)v'
Márk

890000
880,000

»
»

n

850,000

830,OOG • Márk
8A«
2 0^, OOC»)
»
8AÁB
1 0 , 0^tfká
0 %> «
305,001 > »
303,001 > »
302,OOG •
«
*

n
»

301,OOC) Má
300,00«
2m 0ifi0á/%
, OOC
> »
1 0 0 , 0 0^v4 >A »
90,000
M
80,OOC> ,,
70,000
«

n
Azonkívül sók nyereményt sorsolnak ki, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000,
10,000 stb. Márkával.
Az egész sorsjáték 100,000 sorsjegyből áll, melyből 56,020 szám — tehát
több mint a tele — 7 húzáson keresztül okvetlen sorsolásra kerül.
A sorsjegyeknek hivatalosan megállapított ára az első húzásra:

Egész

sorsjegy

M. 10, (13'50 K.)

Fél

sorsjegy

M. 5, (6*75 K.)

Bergmarw
Tetacben

& Co.

cégtől
a—Elbe.

egyre nagyobb kedveltségnek és
elterjedtségnek örvend szeplő ellen való elismert hatásánál fogva
s a bőr- és szépség, gondozásban való felülmülhatatlanságáért.
Ezernyi eiismerölevéli
Sok legnagyobb kitüntetés! Bevásárlásnál óvatossági Ügyeljen nyomatékosan a Steckenpferd védőjegyre és a cég helyes nevére I
Darabja 1 kor. kapható gyógyszertárakban, drogériákban, illatszerüzletekben stb.
Hasonlóképen kitűnő Brgmann
Manera lilíomkrénije ( 8 0 M . egy
Kitűnő szer női kezek
gondozására
23-40

ÜZROfAÖZ

minden tekintetben (izben, zamatban)
teljesen helyettesit! a

Negyed sorsjegy
M. 2*60, (3*40 Ki)

A hivatalos, elíencimerrel ellátott sorsolási tervezetet, melyben a következő
húzások betétjeiről és nyereménytervezetéről tájékozás nyerhető, kívánságra
gi'átis és frankó előre megküldöm.
Miden résztvevő megkapja a hivatalos huzásí jegyzéket pontosan, minden
megejtett húzás uíán.
A nyereményeket az állam garantige mellett pontosan kifizetjük. Rendeléseit
kérem adja fel mielőbb) de legkésőbb

október 31-ig, erre a cimre:
S Á M ü E L H E C K S C H E R senr ,
Bankgeschííft in HAMBURG. (No. 1087.)

Próbaüveg;
(megfelel 10 citromnak) 70 fillér.
(megfelel 2 0 citromnak) 1 K 4 0 f,

>, Magyar
3-6

Korona"

gyógyszertára

i—it

1915. október 24.

SZARVAS ÉS VIDEKE

a legmakacsabb & z i k r % k * d «át,
Cs o dahatású szer fagy ott

r o á z « m l S s f c é á t me£&züDteti a

általános gyengeségnél, ugy serdülő gyermekeknél, mint felnőtteknek és idősebb
egyéneknek a legjobb vérképző és erősítő a

testrészek' gyógyítására.
ás 2
isz d o b o z n a k

f
2 K
1 K 20 f

I ¿iV$g ára 2

E g y egész adag ára 5 k o r o n a
3 korona,

liasználata által arca
t i s z t a , ü d e ós b á j o s Lesz.

Ajánlja ujonan és dúsan berendezett ar
ékszeráru, továbbá valódi és ehina-ezü
és dísztárgyak raktárát.

ezüst- és
evőeszköz

esz és becserél magas áron bármilyen mennyiségben
töredék arany- és ezüst árut, brillantot és gyémántot.

N

agy választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és
hárfaharang titő inga órákban, látszerészeti cikkekben és taftékárukban.

i

A M a r g i t - C r é m e a főrangú hölgyek
kedvence szépítő szere, az egész világon el van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállitásában rajlik, a bőr
azonnal felveszi és kiváló hatása már
pár óra alatt észlelhető. Mivel a M a r g i t - C r é m e t utánozzák és hamisítják,
tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt
elfogadni, mert csak ilyen készítményért
vállal a készitő mindennemű felelősséget. A M a r g i t - C r é m e ártatlan, zsírtalan, vegytiszta készítmény, amely a
külföldön általános feltűnést keltett.
Ára / K. — Margit-szappan 70 fillér.
Margit-pouder K 1.20. — G y á r t j a :

KELEMEN
Kapható;
Bugyis Anclor, Teffert
Károly gyógyszerészeknél
Szarvason.
52
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búzapác a vetőmag csávázására
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